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 فی هذا العدد: 
 حزمة اإلصالحات االقتصادیة الجدیدة فی ترکیا    أردوغان یعلن  

 أردوغان: حافظنا یلع االستقرار االقتصادي بواسطة حزم الدعم والتعدیالت  

 تشاووش أوغلو: بدأنا اتصاالت دبلوماسیة مع مصر بال شروط مسبقة  

 عملیتان لالستخبارات الترکیة ضد قیادي بـ"ي ب ك" و"بي کا کا" اإلرهابیین  

 برنامج الحریات وحقوق اإلنسان يف ترکیا: املبادئ واألهداف قضیة األسبوع:   

ـ     " 20ترکیا تحقق أیلع زیادة إنتاج صناعي يف "مجموعة ال

 محمد عاکف أرسوي شخصیة العدد:   

 السیاسة الخارجیة الترکیة الجدیدة مقال: ما وراء التحّول يف   
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 هذا العدد 

املرصد الرتيك متابعة التطورات تركيا الداخلية والخارجية يف النصف    يتناول

سياسياً؛ يتناول املرصد ترصيحات  األول من شهر مارس عىل عدة محاور؛  

الرئيس رجب طيب أردوغان حول محافظة تركيا عىل االستقرار االقتصادي  

بواسطة حزم الدعم والتعديالت التي تم إقرارها منذ بدء تفيش جائحة  

يف   الرتيك  الرويس  القطر  الثاليث  االجت�ع  عىل  الضوء  إلقاء  مع  كورونا، 

يا. مع إعالن الوزير مولود تشاووش  الدوحة ملعالجة مسارات الحل بسور

وعناوين   مسبقة،  رشوط  بال  مرص  مع  دبلوماسية  اتصاالت  بدء  أوغلو 

 أخرى.

ويف قضية األسبوع؛ يستعرض املرصد برنامج الحريات وحقوق اإلنسان يف  

تركيا. أما يف حدث األسبوع، يتناول املرصد إلقاء السلطات الرتكية القبض  

ليت� أمنيت� عىل الحدود الرتكية ويف األرايض  عىل قيادي وإرهابي� يف عم

 السورية. 

اقتصاديا؛ يستعرض املرصد؛ عدداً من األخبار منها؛ إعالن الرئيس رجب  

طيب أردوغان لحزمة إصالحات اقتصادية جديدة، وتحقيق رشكة "صاغالم  

إىل   منتجاتها  تصدير  يف  الصدارة  بجانب    34ميتال"  العامل،  حول  دولة 

تركيا   الـ  تحقيق  مجموعة  يف  صناعي  إنتاج  زيادة  وعناوين  20أعىل   ،

 اقتصادية أخرى. 

الرتكية   عرف تركيا: يقدم املرصد نبذة عناويف محور  الكروية  األندية 

التي خطت شعاراتها بالحروف العربية. أما شخصية املرصد لهذا األسبوع  

فهي محمد عاكف أرصوي. وختاماً؛ يتناول املرصد مقاالً بعنوان: ما وراء  

   التحّول يف السياسة الخارجية الرتكية الجديدة، للدكتور عيل حس� باك�.

 المرصد التركي 
 

الترکي دوریًا املشهد  یرصد

وتطوراته وقضایاه الداخلیة 

 والخارجیة 

 رامي الجندي إعداد: 

 

 "وعى صناع الوعي" 

"خدمـات إعالمیة، ومضـامین، 

وتقـاریر رصـدیة ومعلومـاتیة 

   "الکتبوتحلیلیة، وطبع ونشر 

 رئیس التحریر

 خالد عاشـــور 

 املرصد  بوابات

 المرصد المصـرى 

 المرصد التركي 

 المرصد اإليراني 

 المرصد الخليجي 

 مرصد إسرائيل

 يالمرصد المغارب 
 املرصد  منصات

 facebook.com/AlMarsad 
 twitter.com/Almarsad_uk 
 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 أوًال: املشهد السیاسي

 : حافظنا یلع االستقرار االقتصادي بواسطة حزم الدعم والتعدیالت أردوغان

حافظت   حكومته  أن  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أفاد 

 عىل االستقرار االقتصادي بواسطة حزم الدعم والتعديالت،

وقال: حافظنا    منذ ظهور ف�وس كورونا يف البالد قبل عام.

خالل فرتة الجائحة عىل االستقرار االقتصادي بواسطة حزم  

وأشار   الدعم والتعديالت التي تهم جميع القطاعات تقريبا.

قروض مدعومة من الخزانة بقيمة  إىل أن حكومته أجلت  

لـ    5.6 وأوضح    ألف تاجر.  828مليارات ل�ة تركية عائدة 

من   والنظافة  والرتويج  اإلعالن  رضائب  جمع  يتم  مل  أنه 

 الرشكات التي مل تنشط بسبب الجائحة. 

لـ   التمويلية  القط  7ألف رشكة و   345ولفت إىل تغطية االحتياجات  السياحي مالي� مواطن، وتفعيل حزمة لدعم  اع 

والسين� واملرسح واملتحف طعام  رضيبة القيمة املضافة لخدمات التعليم وال  ك� تم تخفيض  مليارات ل�ة.  10بقيمة  

تاجرًا   937ألفا و  984الحكومة لـ  ٪، ك� وفرت  8  -٪  18رضيبة القيمة املضافة من    ٪، وتخفيض1  -٪  8واإلقامة من  

  18.8استخدام قروض بقيمة  ، وتسهيل  مليار ل�ة تركية  42.6من الخزانة بقيمة  وحرفيًا إمكانية قروض مدعومة بالفائدة  

ضمن مخصصها    2020يف مارس  الذي أًعلن عنه    تاجراً وحرفياً يف إطار درع االستقرار االقتصادي  71ألفاً و  760مليار ل�ة لـ  

 . مليار ل�ة تركية 100

 ل بسوریااجتماعاتنا مع قطر وروسیا متممة ملسارات الح ترکیا:

اللقاء الثاليث  إن  قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو،  

الرحمن عبد  بن  محمد  القطري  نظ�يه  والرويس   ،مع 

الدوحة س�غي يف  بديال    ، الفروف  تشكل  ال  بشأن سوريا، 

وأكد أن قطر   ملسارات جنيف أو أستانة وغ�ها، بل متممة.

قدام عىل خطوات ملموسة أكرث ال سي� في� اإل يف  ترغب  

ولفت إىل أنه سيتم االقدام    يخص الوضع االنسا� امليدا�.

املساعدات  بإيصال  يتعلق  في�  خطوات  عىل 

ع،  وعقب االجت� .  هدف هو إحالل السالم واالستقرار يف سوريا والتوصل إىل حل سيايس الاإلنسانية والتعليم، وأن  

الوقوف يف وجه مساعي االنفصالي� يف   الثالثة بيانا مشرتكا أكدوا فيه عىل إرصار بلدانهم عىل  الوزراء  أصدر 

ك� شددوا عىل االلتزام بح�ية سيادة سوريا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها مبوجب ميثاق األمم    سوريا.

 املتحدة، واالتفاق عىل عدم وجود حل عسكري للرصاع.
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 ووش أوغلو: بدأنا اتصاالت دبلوماسیة مع مصر بال شروط مسبقة تشا

أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بدء االتصاالت  

الدبلوماسية ب� تركيا ومرص من أجل إعادة العالقات إىل

طبيعتها، وعدم طرح البلدين أي رشوط مسبقة من أجل  

تشاووش  ذلك. أي    وأكد  ومرص  تركيا  طرح  عدم  أوغلو، 

ب�   طبيعتها  إىل  العالقات  إعادة  أجل  من  مسبقة  رشوط 

وأضاف: ال يوجد أي رشط مسبق سواء من قبل   البلدين.

املرصي� أو من قبلنا حاليا، لكن ليس من السهل التحرك  

تطبيع العالقات يتم لكن ببطء من   وتابع : وكأن شيئا مل يكن ب� ليلة وضحاها، يف ظل انقطاع العالقات ألعوام طويلة.

ومىض قائال:" بطبيعة الحال يحدث هناك   خالل املباحثات ورسم خارطة طريق واالقدام عىل خطوات يف تلك املواضيع.

نقص يف الثقة مع األخذ بع� االعتبار القطيعة ألعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي �كن أن يحدث لدى الطرف�، ولهذا 

وتابع "لدينا اتصاالت مع مرص سواء عىل مستوى االستخبارات    ضوء اسرتاتيجية وخارطة طريق معينة.تجري مباحثات يف  

 .واتصاالتنا عىل الصعيد الدبلومايس بدأت"، أو وزاريت الخارجية

 شنطوب: ادعاءات البرملان األوروبي بحقنا "عاریة عن الصحة"

املوجهة   التهم  إن  شنطوب،  مصطفى  الربملان  رئيس  قال 

الده يف مرشوع قرار الربملان األورويب األخ� حول سوريا،  لب

الصحة". تستند عن  عارية  "خبيثة  أّن   الدعاءات  وأضاف 

الوقت   يف  التزامها  مع  اإلرهاب،  مكافحة  ستواصل  تركيا 

 . 2254نفسه بقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  

من   فعل  ردود  أي  صدور  عدم  حيال  أسفه  عن  وأعرب 

األورويب تجاه امل�رسات اإلرهابية لتنظيم "يب كا كا/    الربملان

السوري�. املدني�  الرتكية حيال سوريا كانت بدافع ح�ية نفسها من   ي ب ك" ضد  التحركات  كافة  أّن  وشدد عىل 

ول أخرى  وأردف: مثة د  الهج�ت، وتستند للقوان� الدولية واتفاقيات األمم املتحدة، واتفاقية أضنة ب� تركيا وسوريا.

واعتمد الربملان    ؟يف سوريا ماذا يفعلون هناك، يف سوريا جنود لدول أعضاء بالربملان األوريب، ماذا يفعل هؤالء هناك

 األورويب، مرشوع قرار يدعي ارتكاب تركيا انتهاكات يف سوريا، ويدعوها إىل سحب جنودها من ش�يل البالد، ويزعم أنها 

 . األوسط ورشق املتوسط للخطراحتلته، وعرضت السالم يف الرشق 

 ترکیا: الیونان أصبحت "مالًذ آمًنا" ألعضاء تنظیم "غولن" 

قال متحدث وزارة الخارجية حامي أقصوي، إنه من املالحظ أن اليونان أصبحت مالذًا آمنًا ألعضاء تنظيم "غولن" 

حيث  اإلرهايب اإلنرتنت،  عرب  فعالية  يف  علني  بشكل  "غولن"  لتنظيم  الرتويج  قناة   جرى  عىل  برنامج  وخالل 

وأكد أقصوي أن "غولن" تنظيم إرهايب  .  وهي تطور خط� ال �كن تفس�ه بحرية الصحافة والتعب�  تلفزيونية

شخًصا وإصابة أكرث من ألف� يف تركيا، مشدًدا أن التنظيم يعترب مصدر    251دويل انقاليب مسؤول عن مقتل  
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 ركيا تنتظر التعاون من كافة البلدان يف كفاحها ضد هذا التنظيم اإلجرامي.وأوضح أن ت  تهديد كب� لكل بلد ينشط فيه.

وتابع: "أعضاء غولن يتجولون بحرية يف اليونان، واملنظ�ت املدنية التابعة للتنظيم متارس أنشطة دعم لصالح أعضائه  

اإلرهابيان "يب كا كا/ ب ي د/ ي ب  ولفت إىل أنه باإلضافة إىل "غولن"، يواصل التنظي�ن الفارين (من القضاء الرتيك)".

ودعا أقصوي اليونان إىل تسليم عنارص "غولن" إىل تركيا، وتلبية طلبات    ج"، أنشطته� يف اليونان.-ك"، و"د ه ك ب

 أنقرة بتجميد أصولهم املالية ومنع أنشطة التنظيم الرتويجية والتمويلية، وإنهاء أنشطة التنظي�ت اإلرهابية. 

 بیق مذکرة التفاهم مع العراق بشأن املیاه قریبا سفیر ترکیا: تط

يلدز،   فاتح  بغداد،  لدى  الرتيك  السف�  املياه  يف  قال  مؤمتر 

إىل  الدويل األول يف بغداد، مبشاركة مبعوث الرئاسة الرتكية

مة ب� بالده  العراق فيصل أر أوغلو، إن مذكرة التفاهم املرب 

التنفيذ قريبا. املياه، ستدخل حيز  ويشارك    والعراق بشأن 

يف املؤمتر وزير املوارد املائية العراقي مهدي رشيد حمدا�،  

وأوضح يلدز أن تركيا   وممثل� عن هولندا، وسوريا، واألردن.

 تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص املياه. 

، وقدم خطة عمل بشأن مشكلة املياه إىل الجانب العراقي 2019ارة إىل العراق عام  ولفت إىل أن "أر أوغلو" أجرى زي

وب� يلدز أن "التباين يف وجهات النظر ب�   وبّ� أن خطة العمل تضمنت خططا ومشاريع يف مناطق محددة.  حينها.

وأشار أن "للمشكلة  ،  سم للمياه بالده والعراق يف موضوع املياه، ينبع من نظرة بغداد إىل القضية عىل أنها مشكلة تقا

 أبعاد أبعد من حصص املياه، وتكمن يف عدم استخدام العراق للمياه بالشكل األمثل. 

 ترکیا: التکامل مع االتحاد األوروبي یصب بمصلحة بیئة أعمال الجانبین 

قال املمثل الدائم لرتكيا لدى االتحاد األورويب، محمد ك�ل 

 والتعاون ب� بالده واالتحاد سيؤدي إىلبوزاي، أن التكامل  

األع� لبيئة  إيجابية  الجانب�.نتائج  لدى  لدى    ل  جاءت 

رفيع   الحوار  أع�ل  ختام  يف  مريئ  اتصال  عرب  مشاركته 

بتنسيق   أقيمت  التي  األورويب  تركيا واالتحاد  املستوى ب� 

" تركيا  يف  والبورصات  الغرف  اتحاد  واتحاد  TOBBمن   "

وأضاف: سيؤدي التكامل    غرف التجارة والصناعة األورويب.

  � االتحاد األورويب وتركيا إىل نتائج إيجابية لكل من دوائر األع�ل لدى الجانب�. والتعاون يف جميع املجاالت ب 

وأكد أن تحديث االتحاد الجمريك لن يؤدي إىل تعميق التكامل التجاري واالقتصادي فحسب؛ بل سيوفر فرصة  

الخرضاء االتفاقية  فيها  مبا  املجاالت،  من  العديد  يف  التعاون  لتعزيز  التي  فريدة  األهداف  تسته،  تشديد  دف 

مليار    35املتعلقة باالنبعاثات، وتطوير ما يسمى صندوق االنتقال العادل، وهو عبارة عن آلية بقيمة ال تقل عن  

 يورو لدعم الدول األكرث ترضرا من وقف استخدام الوقود األحفوري. 
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 ثانیًا: قضیة األسبوع 

 واألهداف: املبادئ برنامج الحریات وحقوق اإلنسان يف ترکیا 

 

 فرد " التي أعدتها وزارة العدل ضمن إطار رؤية "خطة عمل حقوق اإلنسانعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، عن "أ 

  ".، مجتمع قوي، تركيا أكرث د�قراطيةحر

ومن املقرر أن تكون خطة عمل حقوق اإلنسان مبثابة الوثيقة السياسية األساسية للجمهورية الرتكية التي تستعد لدخول  

أهداف تهدف   9  مبدأً أساسيا و  11وتتكون الخطة من    لـ "وضع دستور جديد ومد�".  وتهدف الخطة  مئويتها الجديدة.

 ي� حقوق اإلنسان،  لرفع معا

 واملبادئ األساسية هي:

يعيش اإلنسان متمتعا بحقوق ال تنازل عنها �تلكها منذ والدته، وواجب الدولة ح�ية هذه الحقوق   .1

 وتنميتها. 

 كرامة اإلنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بح�ية فعالة من القانون.  .2

متييز يف اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السيايس  الناس سواسية أمام القانون، دون أي   .3

 أو املعتقد الفلسفي أو الدين أو املذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. 
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 تقديم الخدمة العامة للجميع عىل قدم املساواة وبشكل حيادي وأم�. .4

وتطبق السلطات العامة    يحتوي الترشيع عىل قواعد واضحة ورصيحة ومفهومة و�كن التنبؤ بها دون تردد، .5

 هذه القواعد دون املساس مببدأ األمن القانو�. 

ال يجوز التدخل يف حرية التعاقد بأي شكل من األشكال مبا يتعارض مع مبدأ األمن القانو� ومفهوم ح�ية  .6

 الحقوق املكتسبة. 

 وق الحر القائم عىل املنافسة. تحمي الدولة حرية االستث�ر والعمل يف إطار مبدأ الدولة االجت�عية وقواعد الس .7

الس� القضايئ واإلداري يرتكز عىل نهج يحمي ويراعي ويعزز مبادئ افرتاض الرباءة والحق يف عدم التشويه  .8

 وشخصية املسؤولية الجنائية. 

 ال يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو إبدائه الرأي.  .9

 لحقوق والحريات. العدالة و اض�ن لاملجاالت  لقضاء مستقل ونزيه، يف ك بح�يةدولة القانون تعزيز   .10

القانونية   .11 االنتصاف  سبل  إىل  بيرس  الوصول  من  انتهكت  قد  أن حقوقه  يدعي  كل شخص  يتمكن  أن  يجب 

 الفعالة. فالوصول إىل العدالة أمر أسايس الحرتام الحقوق والحريات. 

 أما األهداف التسعة لخطة عمل حقوق اإلنسان فهي ك� ييل:

 .أقوى لح�ية حقوق اإلنساننظام  .1

 . استقالل القضاء وتعزيز الحق يف محاكمة عادلة .2

 . قابلية التنبؤ والشفافية القانونية .3

 .ح�ية وتعزيز حريات التعب� والتنظيم والدين .4

 .تعزيز الحرية واألمن الشخيص .5

 . ض�ن السالمة املادية واملعنوية لإلنسان وحياته الخاصة .6

 . مللكيةح�ية أكرث فعالية لحقوق ا .7

 . ح�ية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه املجتمعي .8

 . وعي مجتمعي وإداري رفيع املستوى بحقوق اإلنسان .9

شاركت كافة رشائح املجتمع يف الدراسات، خالل عملية اإلعداد لخطة عمل حقوق اإلنسان التي نفذتها وزارة العدل  و 

شخصا، بينهم ممثلو الج�عات غ� املسلمة،    1571كة  ورش عمل مبشار   5اجت�عا و  53وُعقد    واستمرت مدة عام ونصف.

وخالل هذه املرحلة    من أجل خطة عمل حقوق اإلنسان، التي أُعدت من خالل أخذ آراء جميع الرشائح يف املجتمع.

   ساعة. 2380عمل الحقوقيون واألكاد�يون يف الخطة نحو 

عن   ، ليز ثروسيل  ،السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنساناملتحدثة باسم املفوضية  ومن ردود الفعل؛ أعربت  

األمم املتحدة لدعم تركيا من أجل تطبيق خطة عمل حقوق اإلنسان التي أعلنها الرئيس رجب طيب    استعداد

إن خطة العمل متثل تعهدا متجددا من الحكومة لتطوير وضع حقوق اإلنسان يف :  وقالت ثروسيل.  أردوغان

  دم مشاركة مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف عملية اعداد الخطة. ولفتت إىل ع تركيا.

 . يتع� قراءة خطة العمل مبا يت�ىش مع تعهدات والتزامات تركيا يف إطار قانون حقوق اإلنسان الدويلنه وأ 
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 ثالثًا: حدث األسبوع 

 ین اإلرهابیا" "بي کا ک قیادي بـ"ي ب ك" ضد الستخبارات الترکیة عملیتان ل

"إبراهيم  القيادي  عىل  القبض  الرتكية  االستخبارات  ألقت 

سوريا،   يف  اإلرهايب  كا"  كا  يب  ك/  ب  "ي  بتنظيم  بابات" 

ب�   وجلبته  الحدود  عىل  بها  قامت  عملية  يف  تركيا،  إىل 

ر أمنية تركية، أن "بابات" امللقب بـ  مصادحسب  و   البلدين.

"شاه غوي"، كان يتوىل منصب ما يسمى بـ"قائد لواء" لدى 

كا"   كا  "يب  ملنظمة  السوري  الذراع  ك"  ب  د/ي  ي  "ب 

 اإلرهابية. 

كميات من املتفجرات واأللغام املجهزة للتفج�  عىل  االستخبارات الرتكية يف سيارته  خالل عملية القبض عليه؛ ضبطت  و 

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع "بابات"، عن استعداد التنظيم لشن هج�ت    ناطق "نبع السالم" ش�يل سوريا.يف م

ن اإلرهايب "بابات" انضم إىل التنظيم  فإمنية تركية،  أ مصادر  حسب  و   ضد أهداف الجيش الرتيك عىل الحدود مع سوريا.

، وتوىل العديد من املسؤوليات واملناصب لدى التنظيم يف  ، يف منطقة الجزيرة، ش�ل رشقي سوريا2011اإلرهايب عام  

 نصب "قائد لواء".مب، 2017سوريا والعراق، قبل أن يتم تعيينه عام 

ألقت السلطات الرتكية، القبض عىل شخص� متهم� باالنت�ء ملنظمة "يب كا كا" اإلرهابية، أثناء  ويف ملف ذي صلة؛  

اليونان بطرق غ� قان وتوصلت قوات األمن ملعلومات تفيد    .تركياونية، يف والية أدرنة ش�ل غريب  محاولته� دخول 

وأظهرت التحريات أن أحده� محكوم عليه بتهمة "تأسيس    باستعداد شخص� للهروب إىل اليونان عرب نهر "مريج".

 مسلح.وإدارة واالنت�ء إىل تنظيم إرهايب مسلح واآلخر بتهمة االنت�ء إىل تنظيم إرهايب 
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 ابعًا: املشهد االقتصادي ر

 فی ترکیا يف نقاط  جدیدةالقتصادیة االصالحات اإلحزمة 

حزمة   الجمعة،  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  أعلن 

تصميم حكومته عىل  مؤكدا  اقتصادية جديدة،  إصالحات 

اقتصاديا.   االرتقاء الكبار  العرشة  مصاف  إىل  وقال    بالبالد 

اإلصالح   بحزمة  التعريفي  الحفل  خالل  كلمة  يف  أردوغان 

أرقاما قياسية  االقتصادي: نهدف إىل اقتصاد وطني يسجل  

 . وفي� ييل أهم ما ورد يف خطاب الرئيس يف نقاط: جديدة

مأسسة االستقرار السيايس الذي يعّد رشطا أساسيا لتحقيق الد�قراطية والنمو االقتصادي، وهو بنفس الوقت   .1

 . والدوليةخطوة لتسهيل إنشاء مناخ ثقة، فرتكيا تحافظ عىل قوتها رغم العديد من األزمات اإلقليمية 

سياسات مبفهوم إدارة شفاف �كن التنبؤ به ومن شأنه أن يعزز اإلنتاج واستقرار االقتصاد الكيل  الطبق كافة ت .2

 . واالستث�رات التنافسية التي تضع اإلنتاجية كأساس لها

استقرار عىل مجاالت املالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف يف إطار    الرتكيز .3

 . إنشاء هيكلية أكرث متانة لل�لية العامة يف مواجهة املخاطر، و االقتصاد الكيل

 . املشاكل التي تعرتض املستثمرين الدولي� في� يخص الرضائبإصالح  .4

 . مكافحة التضخم وخفض مستواه إىل اآلحاد يأيت عىل رأس أولويات .5

وطني يقلل من استخدام املدخالت املستوردة، ويحطم  دف اقتصاد محيل و الهرب رفع اإلنتاجية، و عنمو  ال  ةدازي .6

 . أرقاما قياسية جديدة يف الصادرات مع إنتاج ذي قيمة مضافة وذلك من خالل تعزيز االقتصاد الحقيقي

ق سياسات جديدة تشمل ضبط اإلنفاق، وإدارة الدين العام، وتعديالت رضيبية، ومناقصات املشرتيات  يطبت .7

 . قطاع� العام والخاص والرشكات اململوكة للدولة العامة، والرشاكات ب� ال

 . عمل عىل زيادة الشفافية واملساءلة مع توسيع نطاق حق مناقشة الربملان للموازنةال .8

 .مراجعة رؤوس األموال املدورة وإغالق غ� الفعالة وإدراج األخرى يف موازنة اإلدارة املركزية تحت رقابة الربملان .9

الخ .10 الحسابات  تطبيقات  من ال حرص  وإزالة  واإللزامية،  العاجلة  الطلبات  عىل  امليزانية  خارج  تتم  التي  اصة 

 . يستويف هذه املعاي� تدريجيًا وبذلك نعزز مبدأ الوحدة يف املوازنة

 يتضمن نتاج املوازنة والتطورات السياسية واألهداف. وأشهر  3تقرير املايل العام كل للالحكومة نرش  .11

الديون   .12 تقليل حساسية رصيد  خفض حصة  أجل  الديون، من  إج�يل رصيد  األجنبية من  بالعمالت 

 م األوراق النقدية املقومة بالل�ة الرتكية لالقرتاض. استخدوا ،الدين تجاه الصدمات الخارجية

 إعفاءات رضيبية ألصحاب األع�ل التجارية الصغ�ة.  .13
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 . رضائب إلكرتونيًاالساعة لتسديد  24 يقدم خدماته عىل مدارلإطالق تطبيق دائرة الرضائب الرقمي  .14

 هذا العام دون املساس باالنضباط املايل.  ٪3.5إىل  ٪4.3عجز امليزانية من ضبط  .15

مليار ل�ة تركية سنويًا يف حال    10توف�  لمليون طن سنويًا،    19رساف يف استهالك الغذاء يقدر بـ  اإل   معالجة .16

 فقط.  ٪2مليار ل�ة تركية، بنسبة  500اإلج�لية سنويًا  خفض اإلرساف يف قطاع األغذية الذي تبلغ أرباحه

اتفاقيات منع االزدواج الرضيبي من أجل منع املشاكل املحتملة، مبينًا أنها ستستخدم أسلوب االتفاق    ةراجعم .17

 املتبادل بشكل مكثف يف األمور الرضيبية التي تهم أكرث من دولة واحدة. 

ق لزيادة ثقة املستثمرين والقدرة عىل التنبؤ بالرضائب، إضافة لض�ن  تكثيف العمل باتفاقيات التسع� املسب .18

 تحصيل رضائب املواطن� غ� املحصلة يف وقتها من قبل إدارة واحدة.

 االنتقال لنظام رقمي جديد متعلق مبناقصات املشرتيات العامة.  .19

تأسيس رشكات  و ملنتجات املحلية،  تطوير وتنويع و�و الصناعة املحلية من خالل توجيه املشرتيات العامة إىل ا .20

 عاملية قوية تنافسية من املؤسسات الحالية اململوكة للدولة. 

التضخم وتحديد  يستأ  .21 التي تشكل خطرا عىل  الهيكلية  الصدمات  تقييم  األسعار، من أجل  استقرار  س لجنة 

 . السياسات املطلوبة وإدارتها بهذا الخصوص

 ويل من ب� القضايا ذات األولوية بالنسبة للحكومة.ض�ن االستقرار املايل وتطوير قطاع التم .22

 . له ترسيع تطوير قطاع التمويل التشاريك، وإنشاء مجلس استشاري مركزيل إعداد قانون  .23

إعادة هيكلة مركز املخاطر الذي و   سلسلة خطوات من أجل تطوير البنية التحتية املؤسساتية لقطاع التمويل، .24

 تركيا. نية واملخاطر يف يتم فيه جمع كافة البيانات االئت�

اتخاذ خطوات لخلق البنية التحتية االقتصادية والتكنولوجية والقانونية للعمالت الرقمية، حيث سنعمل عىل  .25

 . جعل العالقة ب� البنوك وعمالئها أكرث شفافية من خالل إنشاء آلية مراقبة تحمي املستهلك

 .ه دخوللعاما    18املعوقات أمام متك� من هم دون    توسيع نظام التقاعد الفردي ليشمل قطاعات أوسع، ورفع .26

 لصناعات الصحية تابعة لرئاسة الجمهورية بهدف تطوير صناعات صحية مبتكرة وقوية. اإنشاء رئاسة  .27

 التصدير لألسواق العاملية بشكل أرسع.  نتجاتميصال إل تركياتأسيس مركز لوجستي خارج  .28

التوظيف اإلضايف"، من أجل إزالة األرضار الناجمة عن انتشار وباء سمى "دعم متويل  مبتقدم �وذج دعم جديد   .29

 كورونا يف أسواق العمل. 

إنشاء هيكل� جديدين بهدف مراقبة وإدارة جميع التطورات املتعلقة باالقتصاد، األوىل تتمثل مبجلس   .30

 زارة الخزانة واملالية. تنسيق االقتصاد تحت إدارة نائب الرئيس، والثا� لجنة االستقرار املايل تحت إدارة و 

زيادة الثقة يف اإلدارة العامة إىل  لتعزيز رشوط الخربة املهنية يف تعي� الوظائف الحكومية الرفيعة   .31

 .أعىل مستوى
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 دولة  34"صاغالم میتال".. شرکة ترکیة تصدر منتجاتها إلی 

تصّدر رشكة "صاغالم ميتال" الرتكية منتجاتها من السبائك 

إىل    املستخدمة يف قطاع الدفاع والط�ان  املعدنية الخاصة

وحققت    دولة حول العامل، بجانب جهودها يف التوط�.  34

الرتكية قفزة   الصناعات  الرشكة  الالزمة لتغطية احتياجات قطاع  الجودة  كب�ة يف مجال توط� صناعة املعدات عالية 

" األملانية، بإنتاج  Dörrenberg Edelstahlوتقوم "صاغالم ميتال" برشاكة مع رشكة "  الدفاعية والط�ان املحيل والعاملي.

والقطاع  السيارات  صناعة  مصانع  تحتاجها  التي  التيتانيوم  وسبائك  للصدأ،  املقاوم  والفوالذ  والنحاس  الربونز  سبائك 

تلبي "صاغالم ميتال" احتياجات  و الدفاعي وقطاع الط�ان لصناعة الطائرات بدون الطيار، باإلضافة إىل السكك الحديدية.  

 دولة حول العامل.  34لصناعية داخل تركيا، ك� تصدر منتجاتها إىل العديد من القطاعات ا

الدفاع   املستخدمة يف قطاع  الخاصة  املعدنية  السبائك  توط� صناعة  كب�ًا يف مجال  تقدًما  ميتال"  وأحرزت "صاغالم 

الرتكية. الدفاع  املعتمد"، من وزارة  "املورد  الرشكة مؤخرا    ك� وقعت  والط�ان، وحصلت يف وقت سابق عىل شهادة 

 . اتفاقية رشاكة وتعاون اسرتاتيجي مع إدارة مصنع الصيانة الجوية التابع للمصانع العسكرية لدى وزارة الدفاع 

 "20الـ  ترکیا تحقق أیلع زیادة إنتاج صناعي يف "مجموعة 

املايض أعىل نسبة زيادة  أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا الرتيك مصطفى ورانك، أن بالده حققت يف يناير/كانون الثا�  

أكّد ورانك . و عىل أساس سنوي متجاوزا التوقعات ٪  11.4يناير  شهر  يف    يف اإلنتاج الصناعي ب� دول مجموعة العرشين

وكشف بأّن القطاع الصناعي الجديدة،  أن بالده ستجعل بيئة االستث�ر لديها أكرث جاذبية عرب "حزمة اإلصالح االقتصادي"  

 ألف فرصة عمل جديدة. 337جائحة كورونا،  وفر، عىل الرغم من

 سفیر بریطانیا بترکیا: یمکن للبلدین توقیع اتفاقیة تجاریة جدیدة

أعرب سف� بريطانيا لدى أنقرة، دومينيك تشيلكوت، عن  

اتفاقية   املتحدة،  واململكة  تركيا  توقيع  بإمكانية  اعتقاده 

القريب.  تجارة املستقبل  يف  وأشمل  اتحاد    جديدة  وعقد 

  الغرف والبورصات يف تركيا، الخميس، اجت�ع إحاطة حول 

نهاية   وبريطانيا  تركيا  ب�  املربمة  الحرة  التجارة  اتفاقية 

وشارك يف االجت�ع الذي عقد    ديسمرب/ كانون األول املايض.

أوغلو،  حصارجكيل  رفعت  االتحاد  رئيس  مرئيا 

وسف� بريطانيا لدى أنقرة، دومينيك تشيلكوت، وامللحق التجاري للسفارة الربيطانية ديفيد ماش�، وممثل� عن 

أعتقد  مستقبالً، و إىل مستويات جديدة  البلدين  وأشار إىل إمكانية انتقال العالقات التجارية ب�    ض الوزرات.بع

وتابع: تركيا دولة فتية متتلك قوة عاملة    أنه �كن توقيع اتفاقية تجارية جديدة وأشمل يف املستقبل القريب.

 مجاالت التمويل األخرض والطاقة والزراعة الذكيت� وتنخفض فيها التكلفة اإلج�لية، و�كنها القيام بأنشطة يف

 .واملركبات ذاتية القيادة والفضاء
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 عرف ترکیااخامسًا: 

 بالحروف العربیة التي خطت شعاراتها  األندیة الکرویة الترکیة

قبل أكرث من مئة عام، بدأ تأسيس األندية  

تأسيس   قبل  أي حتى  القدم،  لكرة  الرتكية 

يف   الرتكية  كانت  ،  1923الجمهورية  حيث 

بالحروف   املكتوبة  العث�نية  الرتكية  اللغة 

العربية هي السائدة، قبل أن تحل محلها  

تكون    الالتينية. أن  مستغربا  ليس  لذلك 

الشعارات األوىل لألندية الكروية الرتكية قد  

 كُتبت بحروف عربية. 
بشيكطاش،  1903يف   نادي  تأسيس  تم   ،

غاالطة  بعام�  تأسس    وبعده  في�  رساي، 

ومتثل هذه األندية    .1907ف� باهتشة يف  

الثالث املثلث الذهبي يف مدينة إسطنبول،  

وهي كربى أندية تركيا، وينترش مشجعوها 

إسطنبول   يف  وليس  الواليات،  مختلف  يف 

ومع إضافة نادي طرابزون سبور،    فحسب.

تركيا، حيث   الذهبي ألندية  املربع  يكتمل 

األندية تلك  أكرث    تسيطر  عىل  األربع 

 األلقاب يف البالد. 

 BEŞİKTAŞبشيكطاش 

يف القرن التاسع عرش، بدأ تأسيس األندية  

وشعار.  ألوان  ناٍد  لكل  واخت�  العامل،   يف 

وجرى    ، بحسب موقع النادي.1903ويعترب نادي بشيكطاش أقدم األندية املسجلة رسميا يف تركيا، حيث تأسس عام  

از يف حي بشيكطاش بإسطنبول، ومنه اكتسب اسم نادي بشيكطاش للجمباز، ثم دخلت  تأسيسه بداية لرياضة الجمب

حروف هي "ب ش   3الشعار األول للنادي مكتوب بحروف عربية، ويتضمن    رياضات أخرى، وأبرزها كرة القدم.

 ك"، اختصارا ملا معناه بالعربية "نادي بشيكطاش للجمباز"، وهو اسم النادي الرسمي. 

 3الشعار، سنة التأسيس عرب خطوط أفقية وعمودية بيضاء وسوداء، الخط األول يرمز للرقم واحد، وويلخص  

الرقم  3خطوط سوداء ترمز للرقم   الثا� األبيض هو أيضا  ،  9، وبقية الخطوط واألعمدة مجموعها  1، والخط 

لنادي مثّل املنتخب الوطني  ك� يحمل الشعار علم تركيا، ألن ا  هجري، سنة تأسيس النادي.  1319لينتج العام  
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د اعت�تم  باألرقام العربية يف الشعار القديم، بعد أن    1906وينترش عام    .1952الرتيك يف مبارة ضد املنتخب اليونا� عام  

 الشعار.

 GALATASARAY  غاالطة رساي

ويحمل شعاره    .1905بالرغم من أنه كانت لديه أنشطة رياضية سابقة، إال أن نادي غاالطة رساي مسجل رسميا يف  

والحرفان الرئيسيان باللون� األصفر واألحمر، وكُتب   القديم حريف "غ" و"س" العربي�، للداللة عىل اسم غاالطة رساي.

  باألرقام العربية.   1905اي للرتبية البدنية"، ك� يحمل الشعار العام  تحته� بالحروف العربية ما معناه "نادي غاالطة رس 

وتفيد مصادر تاريخية بأن الشعار األول كان عبارة عن شكل نرس، ولكن مل يعجب جمهور النادي آنذاك، فتم وضع  

 حريف النادي محله وكُتبا بالعربية، قبل أن يحل محله� الحرف الالتيني. 

 FİNER BAHÇEف� باهتشه 

حال نادي ف� باهتشه يشبه غاالطة رساي، حيث كانت لديه أنشطة رياضية عديدة يف مجال كرة القدم يف القرن التاسع 

لكن التأسيس    عرش، وذلك بأس�ء مختلفة يف منطقة قايض كوي بالطرف األسيوي من إسطنبول، وهو معقل النادي حاليا. 

ويحمل الشعار القديم باللغة العث�نية    نادي ف�باهتشة الريايض.، باسم  1907الرسمي للنادي باسمه الحايل كان يف  

، تم اعت�د ألوان وشعار النادي، بحسب املصادر،  1910ويف    هـ".1323والحروف العربية اسم "نادي ف�باهتشة الريايض  

ويف   األحمر رمزا للمحبة.اللون األبيض دليال عىل النقاء والقلب الطيب، واللون  1907حيث وضع حول تاريخ التأسيس 

  املكان الذي رسم عىل شكل قلب اعتمد اللون األصفر للداللة عىل االعتزاز بالنادي، في� يرمز اللون الكحيل لألصالة. 

ويضم الشعار شجرة بلوط كدليل عىل قدرة وقوة النادي، مع لون أخرض عىل ضلع الشجرة للدالة عىل النجاح يف الوصول 

 إىل القوة والقدرة.
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 : شخصیة املشهدسادسًا

 محمد عاکف أرسوي 

يف   أرسوي  عاكف  محمد   20ولد 

عام   من  إسطنبول    1878ديسمرب  يف 

ابنة    وأمه هانم،  ائلة عأمينة رشيف 

بوخارى  تانتقل األناضول؛    من  إىل 

محمد   كوسوفو؛  مواليد  من  والده 

طاهر أفندي الذي عاش يف تركيا وكان  

  من معلمي املدرسة يف جامع الفاتح. 

إىل   وفقاً  "راغيف"  والده  أس�ه 

عن   يعرب  الذي  األبجدي  الحساب 

اللفظ   لصعوبة  ولكن  والدته  تاريخ 

 . عاكف ـب ىكان يناد

الفاتح   حي  يف  له  تعليم  أول  بدأ 

عام� مبكتب   وبعد  بخاري  أم� 

االبتدائية   املرحلة  صفوف  يف  التحق 

 ،وبدأ بتعلم اللغة العربية من والده

عام   يف  اإلعدادية  باملرحلة  بدأ  ثم 

املركزية  1882 الفاتح  ك�    ،بإعدادية 

الفارسية   اللغة  يتابع دروس  أنه كان 

الفاتح. جامع  دراسته    يف  وخالل 

الثانوية، كان محمد عاكف  للمرحلة 

والعربية  مجي الرتكية  للغة  داً 

انتهائه   وبعد  والفرنسية.  والفارسية 

سنة   اإلعدادية  يف   1885من  سجل 

 املدرسة الثانوية امللكية. 

لذلك بعد الثانوية أكمل دراسته يف مدرسة "مكتب    ؛كان يرغب محمد عاكف دوماً يف أن يكون صاحب مهنة 

اهتم دراسته  سنوات  وخالل  والبيطرة"  للزراعة  يل  كب�ا ً  حلقه  اهت�ماً  والسباحة    ،بالرياضة  املصارعة  أولها 

نهى دراسته  أ وقد ازداد اهت�مه بالِشعر يف السنت� األخ�ت� من الدراسة. و   ،والركض وشارك يف عدة مسابقات

ليصبح بعدها معلم للغة الرتكية يف نفس مدرسته وتم    لمبرتبة رشف وترتيب األو   1893يف املكتب البيطري عام  

 أشعاره وكتاباته يف الجرائد وِيف مجلة ثروة الفنون. نرش 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ


29 Ekim Cad. No:7 A2 Blok 3 Plaza, Kat: 6, D:64, Yenibosna mah. Bahçelievler, Istanbul, +90 546 662 4440 
 

 

 

14 | P a g e  

 المرصد التركي 
 March 2021 16 ||33العدد 

 

 

 

 

 
 

  من قِبل أصدقائه أرشف أديب وأبو   1908أغسطس عام    27أصبح عاكف كاتباً ملجلة الرصاط التي صدرت أول مرة يف  

  يف  ، ويف هذه األثناء تم اعالن عن مسابقة شعرية الختيار نشيد االستقالل  ، 1921العال ماردين. واستقر يف أنقرة عام  

الله    ل�ة تركية. ولكن وزير التعليم، حمد   500البداية لَم يشارك محمد عاكف يف املسابقة الذي افتتحت بجائزة قيمتها  

صبحي، أرص عىل عاكف باملشاركة بتشجيع من صديقه حسن برصي بيك بنرش نشيده الذي كان مخصص للجيش وتم  

لله صبحي   ، بعد أن قرأه حمد1921مارس    12فق ليوم السبت  املوا   17:45املوافقة عىل نشيده كنشيد وطني يف الساعة  

بيك يف الربملان واستمعوا له وقوفاً.  تربع عاكف بالجائزة التي منحت له للجمعيات الخ�ية. وعاش محمد عاكف أرسوي  

 يف يف بيه أوغلو، عاد إىل اسطنبول لتلقي العالج. وتو   1936لفرتة طويلة يف مرص بعد االنتصار يف حرب االستقالل ويف عام  

 سبعة ُمجلدات.  ودفن مبقربة شهداء أدرنه كايب ومن أهم أع�له نشيد االستقالل الوطني وأشعاره التي َجمعها يف

 : مقال املشهدسابعًا

 دة ما وراء التحّول يف السیاسة الخارجیة الترکیة الجدی

 عيل حس� باك� د. 

بشأن   إسطنبول  اجت�ع يف  تخطّط الستضافة  أنقرة  أّن  تركيا  قال وزير خارجية 

عملية السالم يف أفغانستان باعتباره مكّمالً ملحادثات الدوحة وأعر ب عن نيّة  

وأضاف    بالده تعي� ممثل خاص ألفغانستان للدفع بعملية السالم قدماً إىل األمام.

عىل تواصل مع مرص عىل مستوى االستخبارات والخارجية وأنّه ال يوجد  أّن تركيا 

ويف حال كانت هناك خطوات إيجابية من    ،ما �نع تحس� العالقات مع الرياض

 فإّن تركيا ستقابلها باملثل وأّن األمر ذاته ينطبق عىل اإلمارات.   ة؛السعودي

سيئا فشيئا مؤخراً، اذ هذه الترصيحات مل تأت منفصلة وإ�ا ضمن سياق يتبلور  

الجمهورية كالناطق باسم رئيس   رشع املسؤولون األتراك األكرث قرباً من رئيس 

السياسية يف مختلف   الترصيحات املحّملة بالرسائل  الدفاع اىل إطالق سلسلة من  الخارجية ووزير  الجمهورية ووزير 

واليونا  االتجاهات العالقة مع مرص والسعودية  ما يخص  ذلك  الدول.مبا يف  من  ذلك مع   ن وإرسائيل وغ�ها  يرتافق 

االجت�ع الثاليث الذي جرى يف الدوحة ب� وزير خارجية قطر ونظرائه الرويس والرتيك، واالستعدادات لعقد جولة مباحثات  

 قربصية. مبارشة ب� األتراك واليوناني� يف أثينا والتحض� ملباحثات أممية تتعلق باستكشاف الحلول املمكنة لألزمة ال

هذه الترصيحات تستجيب لثالثة معطيات رئيسية أّولها التحّول يف البيئة الدولية والذي بدأ مع فوز بايدن يف االنتخابات  

غّ� دون شك التصّورات التي كانت قامئة لدى العديد من دول املنطقة مبا يف ذلك  الذي  األمريكية نهاية العام املايض.  

العالقة مع الواليات املتّحدة األمريكية، وكيفية مواجهة الضغوط املحتملة القادمة  القوى اإلقليمية حول طبيعة  

 منها، فضالً عن الوسائل الالزمة للتعامل مع تراجع أهّمية املنطقة يف األجندة األمريكية.  

رشق األوسط  املعطى اإلقليمي، وهو معطى مرتبط بالعامل األول. باستثناء امللف النووي اإليرا�، فإّن منطقة ال

وأزماتها كامللف السوري أو اليمني او الليبي أو األزمة رشق البحر املتوسط. الخ ليست أولويّة بالنسبة إىل هذه  

انقسام و سياسية واجت�عية  و اإلدارة. واشنطن لديها كّم هائل من املشاكل الداخلية، وتعا� من أزمة اقتصادية  
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 ن ذلك فهي تواجه تحّدياً اسرتاتيجياً يتعلّق بالصعود الصيني الرسيع. عميق أفقي وعامودي يف املجتمع، وفضالً ع

سوريا عىل سبيل املثال يف أي الوثائق املعتربة الخاصة ببايدن ال تلك التي تّم إعداداها قبل    اسميف حقيقة األمر مل يَرِد  

لقضايا األخرى. فباستثناء الرغبة يف م�رسة فوزه وال تلك التي تّم إعدادها بعد تشكيل إدارته، وكذلك األمر بالنسبة إىل ا

الضغط عىل السعودية إلنهاء الحرب اليمينة، ال يوجد أي خطّة أو رغبة يف االنخراط إال بقدر ما قد يفيد ذلك االتفاق 

عبئ    املحتمل األمرييك ـ اإليرانية. هذا يعني أنّه سيكون عىل القوى اإلقليمية ومن بينها تركيا أن تتحّمل بشكل كب�

 حل هذه األزمات وأن تأخذ عىل عاتقها زمام املبادرة. هذا األمر يتطلّب حّداً أد� من التنسيق ب� القوى اإلقليمية.  

أنقرة تعي متاماً أّن رسائلها اإليجابية ستُدرس هي األخرى بعناية نظراً ألّن املتلقي يأخذ بع� االعتبار هو اآلخر التحّوالت  

ر، وحاجته إىل تحقيق مصالحه يف نهاية املطاف والتي غالباً ما تتقاطع مع تركيا يف عدد من امللفات الثالثة السابقة الذك

 سواًء تعلّق األمر مبرص أو السعودية أو إرسائيل أو إيران.

خراً. أّما املُعطى الثالث، فهو معطى محّيل بامتياز وإن كان قد تأثّر كذلك باملعطيات الدولية واإلقليمية املستجّدة مؤ 

مع استقالة صهر أردوغان براءة الب�ق من منصبه بداية ترشين الثا� (نوفمرب) من العام املايض، رشعت أنقرة يف إعادة  

صياغة سياسة اقتصادية جديدة. ترافق ذلك مع طرحها ملفات كب�ة للنقاش وإعادة النظر كملف وضع دستور جديد  

األورويب. ك� لوحظ   االتحادات عىل فصل جديد من فصول االنض�م اىل  للبالد، وحزمة اإلصالح االقتصادي، واملفاوض

محاولة أنقرة إحياء دبلوماسية الوساطات يف أفغانستان وأثيوبيا وغ�ها من املناطق، ما يعني محاولة التموضع بعيداً  

 عن االستقطابات الحادة يف امللفات الشائكة إقليمياً. 

. ولذلك، فإن  استثناء جانب الرتيك، بل متتد لتشمل جميع القوى اإلقليمية دون  هذه التحّوالت ليست مقترصة عىل ال

أنقرة تعي متاماً أّن رسائلها اإليجابية ستُدرس هي األخرى بعناية نظراً ألّن املتلقي يأخذ بع� االعتبار هو اآلخر التحّوالت  

التي غالباً ما تتقاطع مع تركيا يف عدد من امللفات الثالثة السابقة الذكر، وحاجته إىل تحقيق مصالحه يف نهاية املطاف و 

سواًء تعلّق األمر مبرص أو السعودية أو إرسائيل أو إيران.  من املهم مبكان أن نعي كذلك أّن االنخراط يف مباحثات ثنائية  

أنّه سيحصل   يعني  ال  الترصيحات  حّدة  تراجع يف  أو  انفراج  تحقيق  أو  األطراف  متعددة  ب   اتفاقأو  الرضورة،  رسيع 

 فاملسائل معقّدة وتأخذ بعض الوقت وتحتاج إىل نيّة صادقة وإدارة سياسية ومصالح متبادلة.  

ال يعني هذا بطبيعة الحال أّن أنقرة ستتخّىل عّ� تراه ثوابت يف سياساتها، لكّن الرتكيز سيكون عىل ما يجمع من امللفات  
املشرتكة وعىل قاعدة الربح املتبادل خاّصة أّن هناك مصالح حقيقية وغ� مصطنعة ب� تركيا ومرص وتركيا والسعودية  

ليها بشكل رسيع حال كان هناك إرادة سياسية عند األطراف املعنيّة. أيضاً  عىل وجه الخصوص، ومن املمكن البناء ع
سيكون علينا أن نتوقع دوماً وجود عراقيل وأدوار سلبية لبعض الدول التي قد تفّضل رؤية هذه األقطاب تتصارع يف  

لتحّوالت الجارية يف اإلقليم طابعاً  بينها بدالً من أن تبني عىل املصالح املشرتكة. حتى اآلن، أخذت اما  املحيط اإلقليمي يف  
والبناء عىل  اإلقليمية  القوى  ب�  الجسور  أوسع ومد  تحقيق مصالحات  لكّن  الخليجية،  املصالحة  ذلك  مبا يف  تكتيكياً 
املصالح املشرتكة سيساعد بالتأكيد عىل متت� املخرجات السابقة والبناء عليها بشكل أعمق مستقبالً وإالّ فإّن الوضع  

  .)1( عرضة للتقلّبات بفعل املؤثرات الخارجية خالل املرحلة املقبلة. يظليمي ساإلقل
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